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Continuamos a enfrentar incertezas extraordinárias.

Nesta pesquisa, tentamos traçar um caminho a 
seguir, fazendo perguntas difíceis que mostram uma 
nova realidade para as empresas, suas narrativas, 
seus espaços de trabalho e como elas estão 
profundamente interconectadas com questões sociais.

Devemos entender o que esperamos das instituições, 
um do outro e como essa crise está remodelando 
nossas percepções, comportamentos, valores e 
sociedades antes que possamos avançar.

- Natasha Kennedy  
TRUE Global Intelligence  
Global Managing Director

“Nem tudo o que é 
enfrentado pode ser 
alterado, mas nada pode 
ser alterado até que seja 
enfrentado.”― James Baldwin



O OBJETIVO DESTE RELATÓRIO É FORNECER CONVERSAS 
SOBRE A COLISÃO DE QUESTÕES QUE ENFRENTAM 
POPULAÇÕES, PAÍSES E EMPRESAS. A PRESENÇA DURANTE A 
COVID-19 E A DISCRIMINAÇÃO PRECISAM SER DESENVOLVIDAS, 
PARA QUE POSSAMOS ENTENDER O QUE É NECESSÁRIO PARA 
CRIAR SEGURANÇA PARA TODOS.
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Segurança
adjetivo
seguro de responsabilidade por danos, ferimentos, perigos ou 
riscos: um local seguro. livre de ferimentos, perigos ou riscos: 
chegar sãos e salvos. envolvendo pouco ou nenhum risco de 
acidente, erro etc.: uma estimativa segura.



Nesta pesquisa, procuramos 

entender
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• Quais são as questões mais importantes e quais esperam que as empresas se 
posicionem

• Quão comprometidas são as instituições em fazer a coisa certa

• Expectativas para empresas e governo

• Como várias organizações estão respondendo à pandemia e qual a 
importância da resposta

• Expectativas e percepções de segurança em locais públicos e de trabalho

• Como as pessoas estão avaliando o futuro e quais comportamentos podemos 
esperar nos próximos 6 a 12 meses



METODOLOGIA

TRUE Global Intelligence,
a prática de pesquisa interna da FleishmanHillard 
realizou pesquisa online com adultos de 18 anos ou 
mais nos seguintes mercados, de 8 a 19 de junho de 
2020. Os dados foram ponderados por gênero e 
idade em todos os mercados e regiões nos Estados 
Unidos, Canadá e China.
Nos EUA, uma amostra de n = 200 afro-americanos, 
n = 200 hispânicos en = 100 LGB foi adicionada.

Os dados foram ponderados por sexo e idade em todos os mercados, bem 
como pela região do Censo nos Estados Unidos, China e Canadá.
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Tamanho da amostra 
de cada população

Margem de Erro

Total n=8,817 ±1.2%

EUA n = 1,276 ±2.9%

Reino Unido n = 1,277 ±2.9%

China n = 1,280 ±3.0%

Coreia do Sul n = 1,227 ±3.0%

Itália n = 1,275 ±3.0%

Alemanha n = 1,242 ±2.9%

Canada n = 1,240 ±3.0%

https://fleishmanhillard.com/true-global-intelligence/


INSIGHTS
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A colisão de questões 
globais elevou o racismo 
sistêmico, a discriminação 
e a violência contra as 
mulheres. As empresas têm a 
obrigação de demonstrar ação e 
advocacia reais, porque seus 
funcionários e clientes têm 
expectativas mais altas do que 
nunca.

A pandemia mudou 
significativamente a 
perspectiva dos 
consumidores, e muitos 
acreditam que suas vidas 
podem ser ainda mais 
desafiantes daqui a seis 
meses. Em comparação com 
abril, os consumidores veem 
o mundo como ainda mais 
arriscado.

Todos os aspectos do 
mundo mudaram, onde a 
saúde e a segurança pública se 
tornaram uma prioridade 
sobre as necessidades pessoais.

Essa realidade agora está 
desencadeando desafios e 
encargos financeiros e de 
saúde futuros para os países e 
consumidores enfrentarem.



INSIGHTS
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Os consumidores 
acreditam que o caminho 
para a recuperação é 
longo. Os consumidores 
estão buscando o 
reconhecimento de seus 
desafios, em vez de 
promessas excessivamente 
otimistas de um futuro 
indefinido.

O fim da pandemia é 
mais complicado do que 
uma única solução. Uma 
vacina pode não ser 
necessariamente a solução 
singular que muitos 
esperam que seja.

Segurança é um trabalho 
em andamento na 
comunidade médica - o único 
norte em que confiamos para 
orientação. Essa incerteza 
torna o "estar seguro" como 
um destino final inatingível e 
irreal.
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A natureza duradoura da pandemia tornou-se o novo normal, 
sem solução única - como uma vacina - que fará com que todos os 
consumidores sintam que a ameaça a eles pessoalmente se foi.

A pandemia rapidamente descobriu disparidades de saúde, 
estigmas e discriminação, onde algumas vidas são salvas, 
enquanto outras são ignoradas. Isso ocorre no contexto do 
racismo sistêmico global, discriminação e violência contra as 
mulheres.

As necessidades das populações do mundo são reais - com a 
maioria dos consumidores incapazes de sustentar a si mesmos e 
suas famílias financeiramente.

Apesar dessa dor da humanidade, muitos acreditam que 
governos e empresas estão abrindo muito rapidamente, 
enquanto um em cada cinco indivíduos ainda não usará uma 
máscara para proteger os outros, a menos que seja obrigatório 
pelo governo ou de maneira nenhuma.

OS NÚMEROS

Overview
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A colisão de questões e disparidades sociais

NÚMEROS

60%

Acreditam que uma vacina 

marcará o fim da COVID-19

71%

Medo de que as restrições sejam 

reduzidas muito rapidamente e 

possam causar um aumento na 

taxa de infecção

30%

Esperam que sua 

qualidade de vida piore 

nos próximos seis meses

19%

Só usarão máscara porque é 
legalmente exigida ou não 
usarão a máscara mesmo se 
forem solicitados

34%

Esperam que sua situação 

financeira piore nos 

próximos seis meses

80% (+7% desde Abril)

Dizem que a pandemia 
mudou a forma como 
veem o mundo

70%

Não possuem dinheiro 
suficiente ou tem 
dinheiro apenas para 
as despesas mensais

64%

Declararam que as pessoas com 
condições de saúde subjacentes 
estão agora mais estigmatizadas 
devido à pandemia

62%

Acreditam que o teste de 
anticorpos criará uma sociedade 
de "duas camadas" - aquelas que 
são protegidas e as que são 
vulneráveis

72%
Afirmam que discriminação, 

igualdade e racismo é a questão 

mais importante e 59% espera 

que as empresas se posicionem 

sobre os temas 

43%

Nesta crise de saúde, sinto mais 
discriminação do que antes ao 
procurar tratamento médico

70%

Acreditam que a pandemia 

tenha revelado iniquidades 

significativas na área da 

saúde com base na etnia, 

renda e idade



O IMPACTO DA SOCIEDADE
QUESTÕES SOBRE EMPRESAS
EXPECTATIVAS E
COMPORTAMENTOS
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Embora a COVID-19 tenha um impacto significativo e duradouro em 
quase todas as áreas de nossas vidas, o mundo também está 
abordando as questões de racismo sistêmico, discriminação e 
violência contra as mulheres. As empresas têm a obrigação de 
demonstrar ação e advocacia reais, porque seus funcionários e 
clientes têm expectativas mais altas do que nunca, reconhecendo que 
o trabalho de justiça social se estende além do local de trabalho.

Consumidores e funcionários vão exigir que os líderes da empresa 
usem a pandemia para repensar mais do que apenas expectativas 
financeiras e desafios imediatos, como o retorno ao local de trabalho -
será necessário haver uma nova conversa, baseada em valores, entre 
marcas e consumidores, bem como empregadores e funcionários.

A COLISÃO DE QUESTÕES GLOBAIS 
EXIGE AÇÃO AUTÊNTICA POR 
INSTITUIÇÕES



AS QUESTÕES MAIS 

IMPORTANTES PARA

OS CONSUMIDORES

ESTÃO INTERCONEC-

TADAS CONECTADA 

POR DISCRIMINAÇÃO 

SISTÊMICA E 

DESIGUALDADES

MARCAS ESTÃO 

ESPERANDO QUE 

SE POSICIONEM

A saúde pública subiu para 
as três principais questões, 
substituindo a proteção do 
meio ambiente / clima.
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P: Qual a importância de cada um dos 

seguintes problemas para você?

P. Para quais dos seguintes 

problemas, se houver, você espera 

que as empresas das quais você usa 

produtos e serviços se posicionem?

Questões em que 
você espera que as 

empresas se 
posicionem

Problemas classificados como 
"Muito importantes"

Total Global Total Global

Discriminação e igualdade / racismo 72% 59%

Acesso a cuidados de saúde acessíveis e de 
qualidade

69% 29%

Riscos à saúde pública (prevenção / 
controle de novas doenças)

65% 36%

Violência contra a mulher 63% 32%

Privacidade de dados e segurança 62% 50%

[EUA Somente] Controle 
de Armas

[Reino Unido Somente]
Crime com arma branca
[Itália, Alemanha, China, Coreia do Sul e 
Canadá somente] Crime

60% 23%

Proteção ao meio ambiente / mudanças 
climáticas

58% 48%

Acesso a educação acessível e de qualidade 57% 24%

Pobreza 55% 28%

Racismo 53% 38%

Desemprego 53% 33%



63%
Afirmam que a violência contra as 
mulheres seja muito importante para 
elas hoje - Mulheres no mundo todo 
(71%) e todos os consumidores na Itália 
(81%) dizem que a violência contra as 
mulheres é a questão mais importante

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
CONSIDERADO “A SOMBRA COVID-19 
PANDEMIA". AS NAÇÕES UNIDAS ACREDITA 
QUE OS EMPREGADORES TÊM UM "DEVER 
DE CUIDAR" DAA COLABORADORAS 
AFETADAS PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Esperam que as empresas se 
posicionem sobre a violência 
contra as mulheres

32%



COMO AS 

INSTITUIÇÕES ESTÃO 

PERFORMANDO

COVID VSFAZENDO O 

CORRETO

As instituições estão 
respondendo à 
pandemia, mas isso não 
basta por si só.

No entanto, uma boa 
ação corporativa não 
equivale a estar 
comprometida em fazer 
o certo.
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% desempenho da instituição de classificação 
"excelente", "ótimo" ou "bom“
Mostrando totais globais para ambas as ondas de dados

Qual é o comprometimento 
de cada um em fazer a 
coisa certa?
Mostrando % de classificação de cada 
instituição 8-10 em uma escala de 10 pt

2ª Onda (Julho) 1ª Onda (Abril) Total Global

Negócios locais 77% 74% 34%

Empresas Farmacêuticas 75% 72% 38%

Escolas locais 75% 75% 39%

Varejo 74% 75% 30%

Governo local / municipal 74% 74% 36%

Governo estadual / provincial 72% 75% 36%

Indivíduos 71% 70% 27%

Governo nacional 69% 74% 40%

Empregadores 69% 66% 27%

Grandes corporações 67% 63% 26%

A mídia 61% 65% 25%

P: Avalie o desempenho de cada uma das 
seguintes instituições em sua função de 
resposta ao Coronavírus / COVID-19.

P: Qual é o seu compromisso com cada uma 
das seguintes instituições em fazer a coisa 
certa?

91% dizem que é importante que as empresas mostrem que 
estão comprometidas em fazer a coisa certa



Responsabilidade e sacrifício 
compartilhados

Onde as empresas compartilham o 
ônus de um problema com 

funcionários e clientes, para que 
nenhum grupo sofra mais que o outro

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA, SACRIFÍCIO, INOVAÇÃO E VALORES É O CAMINHO 

ESPERADO PARA AS EMPRESAS SE POSICIONAREM  E RESOLVER QUESTÕES SOCIAIS

58% 58% 46%

Inovação e colaboração 
compartilhadas

Onde as empresas trabalham umas com 
as outras e com os governos para 

manter as pessoas seguras e ajudar 
todas as pessoas a prosperar

Valores 
compartilhados

Onde as empresas reafirmam suas 
missões para se alinharem com o bem 

coletivo das comunidades e clientes aos 
quais servem

P. Quais das seguintes ações importantes as 
empresas devem adotar para solucionar 
problemas sociais?



AGORA MAIS DO QUE

NUNCA, OS CEOS DEVEM

FALAR E AGIR

SOBRE QUESTÕES QUE 

AFETAM

SEUS CLIENTES,

COLABORADORES E

COMUNIDADES ONDE

ELES FAZEM NEGÓCIOS

E DEVE SER

FEITO COM

COMPAIXÃO E

EMPATIA

42%
Mostrar como os valores da empresa 

suportam os valores de suas comunidades, 
clientes e funcionários

41%
Mostrar empatia e compaixão por suas 
comunidades, clientes e funcionários em 

suas palavras e ações

36%
Mostrar como a empresa está fazendo parceria 

com outras organizações para encontrar 
soluções para resolver problemas sociais

36%
Assumir uma posição sobre 

questões relacionadas às 
mudanças climáticas
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51%
Assumir as medidas de saúde e segurança 

que a empresa está adotando para seus 
funcionários e clientes

44%
Participar de questões relacionadas à 

privacidade e segurança dos dados

Q. Qual das seguintes alternativas é importante para os CEOs 
publicamente?



O IMPACTO 

DA COVID-19
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A pandemia mudou significativamente a perspectiva dos 
consumidores e muitos acreditam que suas vidas podem ser ainda 
mais desafiadoras daqui a seis meses do que já são.

Voltar a entrar no mundo é uma prioridade, mas é provável que as 
maneiras pelas quais as pessoas irão interagir com o mundo ao seu 
redor mudem e as prioridades continuem a evoluir.

O ALCANCE DA PANDÊMIA FOI 
PERVASIVO, E MUITOS ESPERARAM 
QUE SE ESTENDERÁ POR MESES



GLOBALMENTE, OS CONSUMIDORES DUPLICARAM

SUA EXPECTATIVA SOBRE QUANDO A VIDA VOLTAR

AO NORMAL
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As perspectivas só ficaram 
mais sombrias à medida que 
os consumidores entendem 
melhor que o caminho para a 
recuperação não será linear

Total Global E.U.A Reino Unido China Coreia do 
Sul

Itália Alemanha Canadá

Média (semanas) 29 29 34 13 32 28 33 35

Entre cinco meses e 

mais de um ano
50% 48% 58% 18% 59% 49% 57% 61%

Até um retorno generalizado ao 
"normal" - quase o dobro da 
expectativa do nosso primeiro 
estudo em abril (17 semanas)

Preveem  que levará de cinco 
meses a mais de um ano

QUANTO TEMPO, EM SEMANAS, VOCÊ ACHA QUE SERÁ NECESSÁRIO ANTES DE A VIDA 

VOLTAR AO "NORMAL"?

Q. Quanto tempo, em semanas, você acha que levará antes que a vida volte ao "normal"?

29 semanas 50%



A PANDÊMIA CONTINUA A TOCAR TODOS

ASPECTOS DA VIDA DOS CONSUMIDORES
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P: Você acha que cada uma das opções a seguir vai melhorar, pior ou permanecer a mesma nos próximos 6 meses?

Relações com a família e amigos

Qualidade de vida geral Saúde 

mental e emocional

Saúde física

Segurança

Situação financeira ou finanças 

Empregabilidade / Manutenção do emprego

Carreira / avanço econômico

Cada um dos itens a seguir ficará melhor, pior ou permanecerá o 

mesmo nos próximos seis meses?

Melhor Permanecer igual            Pior

+15%
29% 57% 14%

-7%
23% 47% 30%

-4%
22% 52% 26%

+1%
22% 57% 21%

-7%
21% 51% 28%

-14%
20% 47% 34%

-7%
17% 59% 24%

-8%
17% 58% 25%

Saldo do panorama 

(Positivo – Negativo)
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OS CONSUMIDORES ESTÃO IMPACTADOS, 

E NÃO DEVEM ESQUECER A PANDEMIA DA COVID-19

46%

Vão adiar o médico de rotina 
ou procedimentos eletivos

70%

Não possuem dinheiro suficiente 
ou possui apenas para as 
despesas mensais 

54% dizem que pararam ou 
cortaram de volta as despesas

64%

Pararam de comprar 
itens não essenciais e 
continuará com esse 
comportamento após a 
pandemia

P:Qual das seguintes opções você espera fazer nos próximos 12 meses? P: Qual das seguintes alternativas melhor descreve sua situação financeira 
atual ? P: Avalie sua concordância com as seguintes declarações.
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A pandemia continuou muito mais do que muitos esperavam, e os 
consumidores estão cada vez mais conscientes de que o caminho para 
a recuperação será desafiador. 

Ao longo do caminho, os consumidores buscam reconhecer seus 
desafios, em vez de promessas excessivamente otimistas de um futuro 
indefinido. A pandemia da COVID-19 alterou nossas percepções sobre 
o que é seguro e o que não é e afetará significativamente como e se 
viveremos em público nos próximos 6 a 12 meses.

CONSUMIDORES ACREDITAM QUE O 
CAMINHO PARA O RETORNO É LONGO



Há muita incerteza 
sobre quando será 

seguro estar em 
espaços públicos
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AS PESSOAS ESTÃO 

BUSCANDO ESPERANÇA, 

E ESTÃO INCERTAS 

QUANTO AO FUTURO A 

CURTO PRAZO

MUITOS SENTEM QUE 

NÃO TÊM CONTROLE 

SOBRE AS AÇÕES DO 

GOVERNO

Dizem que a 
pandemia mudou 

sua visão de 
mundo

O mundo agora 
parece ser um lugar 
mais arriscado (vs

41% em abril)

82%

Veem as pessoas ao seu redor 
como mais perigosas do que 

antes (vs 26% em abril)

Digamos que sua qualidade 
de vida geral será melhor 

em 6 meses do que hoje

P:Para cada um dos itens a seguir, indique se você concorda 
ou discorda das seguintes declarações.

.

O coronavírus/pandemia COVID-19
mudou nossa visão de mundo...

80% 83%

... e mudou sua visão sobre nossas próprias vidas

71%
temem que as restrições na sua 
comunidade sejam levadas muito 
rapidamente por razões econômicas e 
aumente a taxa de infectados

23% 56%
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As prioridades estão mudando à medida que os consumidores se 

adaptam ao que está por vir

Os consumidores estão enfrentando os desafios da pandemia adaptando suas prioridades para 
se concentrarem em compras e ações essenciais com a consciência de que o "novo normal" pode 
seguir um período de transição longo.

IMPACTO 

FINANCEIRO

54%

Vão parar ou reduzir
gastos/despesas nos
próximos 6 a 12 meses

52%

Vão estar mais 
comprometido com o 
planejamento financeiro 
nos próximos 6 a 12 meses, 
em caso de outra crise

CRENÇAS DE SAÚDE

67%

Compartilhariam dados 
pessoais com empresas 
para ajudar a controlar o 
surto

70%

Apoiariam que as pessoas 
testadas com anticorpos 
tivessem um status de 
“imunidade” digital

ANÁLISE DE COMPRA

63%

Vão olhar o comportamento de 
uma empresa durante a 
COVID-19 antes de comprar 
seu produto

62%

Dizem que os produtos e 
serviços que antes pensavam 
que eram importantes 
mudaram

ATIVIDADE SOCIAL

81%

Planejam participar de
uma reunião com amigos
/ familiares nos próximos
6 a 12 meses

55%

Imaginam ir ao escritório 
nos próximos 6-12 meses
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Uma pergunta mais frequente na mente de nossos clientes é: a mudança 
de comportamento será permanente? Algumas mudanças de 
comportamento, se tornadas permanentes, podem criar novos desafios à 
saúde pública e outras podem ser oportunidades. A mudança 
comportamental mais preocupante é o cancelamento ou adiamento de 
consultas ou procedimentos de saúde que podem levar a diagnósticos e 
tratamentos precoces perdidos. Além disso, os consumidores estão 
vivendo em incerteza e insegurança financeira. Os planos de vida e a 
sensação de segurança em locais públicos movimentados estão em espera.

TODAS AS DINÂMICAS DE COMPORTAMENTO 
NO MUNDO MUDARAM DE MANEIRA QUE A 
SAÚDE PÚBLICA SE TORNOU PRIORIDADE 
ACIMA DA SAÚDE E NECESSIDADES PESSOAIS 



Eu não tenho dinheiro 
suficiente para pagar 
todas as minhas despesas 
mensais
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CONSUMIDORES 
PODEM PRECISAR
RECALIBRAR 
O QUE 
SAÚDE 
FINANCEIRA 
SIGNIFICA

A maioria dos 
consumidores tem 
insegurança financeira e 
pode antecipar uma 
diminuição de renda.

P: Quais dos seguintes itens você se vê fazendo nos próximos 12 meses? 

Comportamentos esperados nos próximos 12 meses Total Global

Interromper ou reduzir gastos / despesas 54%

Economizar mais dinheiro do que normalmente faço 54%

Planejar com mais seriedade as principais decisões de vida 52%

Estar mais comprometido com o planejamento financeiro, caso haja outra crise, 
como uma pandemia

52%

Atrasar grandes compras (por exemplo, carro, casa, férias etc.) 44%

Usar menos o limite do cartão de crédito 44%

Usar meu dinheiro mais em experiências do que produtos 40%

Usar economias para pagar despesas mensais 40%

Ter uma redução significativa na renda 40%

Contribuir financeiramente com algum membro da família 38%

Interromper ou alocar menos recurso em economia 37%

Doar mais dinheiro para causas que são importantes para mim 37%

16% 54%

Eu tenho dinheiro 
suficiente para pagar 
todas as minhas despesas 
mensais

31%

Eu tenho dinheiro mais do que 
suficiente para pagar todas as 
minhas despesas mensais
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O ADIAMENTO DA 

ASSITÊNCIA À 

SAÚDE PODE 

RESULTAR EM 

DOENÇAS NÃO 

DIAGNOSTICADAS 

QUE PROGREDIRIAM

Quase metade dos 
consumidores adiará as 
consultas médicas de rotina ou 
os procedimentos eletivos. A 
telessaúde está rapidamente 
ganhando adoção.

73%

65%

56%

52%

47%

46%

40%

Ir ao dentista

Ver meu médico para consultas de rotina –
Como doenças crônicas ou físicas

Ir a um oftalmologista

Ir a um consultório médico / 
urgência

Ir a um hospital ou ambulatório para teste de 
diagnóstico

Adiar as consultas médicas de rotina e / ou 
eletivas procedimentos ou cirurgias (NET)

Marcar consultas de telemedicina ou 
telessaúde

61%

P. Qual das seguintes opções você espera fazer nos próximos 12 meses?

Ações esperadas nos próximos 12 meses

38%

Dizem que podem 
esperar até que a 
pandemia termine

Não sentem que seria 
seguro



NOS 
PRÓXIMOS 12 
MESES, OS 
CONSUMIDOR
ES VÃO 
CONTINUAR 
BUSCANDO 
APOIO DE 
FAMÍLIA E 
AMIGOS

Os consumidores 
procuram o local ao ar 
livre, mas são divididos em 
termos de quem estará se 
aventurando em locais 
públicos fechados e quais 
são esses locais.
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P. Qual das seguintes opções você espera 
fazer nos próximos 12 meses?

Comportamentos esperados para os próximos 12 meses Total Global

Ir a reuniões / encontros com amigos e família 81%

Ir a espaços públicos abertos como parques, playgrounds, etc 75%

Fazer uma viagem doméstica 69%

Pegar transporte público (ex: trem, ônibus, metrô) 63%

Ir ao cinema 61%

Se hospedar em um hotel 61%

Ir ao escritório 55%

Viajar de avião 50%

Viajar de trem 49%

Assistir peça de teatro 48%

Fazer uma viagem internacional 45%

Ir para a academia/aulas de treino 45%

Assistir shows 44%

Assistir eventos esportivos 42%

Ir à igreja 40%

Ir à escola 33%

Pegar um carro de serviços compartilhados (Uber, Lyft, Via) 33%

Deixar meu filho/filha em uma creche 28%

Fazer um cruzeiro 25%



HÁ UM DESEJO 

POR CONSUMIR 

PRODUTOS 

LOCAIS 

Os relacionamentos e 
compras das marcas 
serão impulsionados pela 
forma como essas marcas 
respondem às questões 
sociais

P. Quais dos seguintes itens você vai 
antecipar nos próximos 12 meses?

P. Por favor, classifique com os 
seguintes argumentos.

Comportamentos esperados nos próximos 12 meses Total Global 

Ir à compra de alimentos / mercearia 90%

Visitar grandes lojas de comércio 78%

Comer em uma mesa de restaurante 78%

Ir ao shopping (em estabelecimentos fechados) 76%

Ir a uma loja experimentas roupas/sapatos 72%

Comprar mais coisas online para entregar em casa 70%

Comer em fast-food/pontos de atendimento rápido 66%

Passar mais tempo pesquisando online antes de visitar lojas e restaurantes 66%

Ir a bares 59%

Utilizar mais serviços de autoatendimento do lado de fora 58%

90%

58%

64%

62%

Deixaram de comprar itens 
não essenciais e continuarão 
a fazê-lo após a pandemia 
COVID-19

Acreditam que ter a 
capacidade de fabricar 
produtos nacionais tornará 
seu país mais forte e mais 
resiliente na próxima crise 
global 

Terão um relacionamento 
mais profundo com as marcas 
com base em como elas se 
comportaram durante o 
Coronavírus / COVID-19

Analisarão como uma 
empresa se comporta ao 
responder às questões de 
desigualdade racial ou de 
gênero ao considerar se deve 
comprar seu produto
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Uma vacina pode não ser necessariamente a solução única que muitos
esperam, tendo seus próprios desafios antes da pandemia. O mundo mudou e
será preciso muita tranquilidade para nos convencer de que os mesmos lugares
que costumávamos ver como lugares para melhorar e ser feliz são seguros o
suficiente para entrar novamente. Como saberemos quando é seguro? Em
quem confiaremos para nos dizer? Que símbolos e sinais procuraremos para
garantir que as precauções necessárias para nossa segurança foram tomadas?

O FIM DA PANDEMIA É MAIS 
COMPLICADO DO QUE UMA SOLUÇÃO 
ÚNICA
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O QUE OS 

CONSUMIDORES 

QUEREM PARA 

HOJE E COMO 

ISSO VAI ACABAR 

AMANHÃ

AÇÕES QUE 

AS PESSOAS 

ESTÃO 

ESPERANDO 

HOJE?

O QUE VAI 

ACABAR 

COM A 

AMEAÇA?

60%

Uma vacina contra o 
vírus

42%

Zero infecções na 
minha comunidade

89%

Acreditam que os 
trabalhadores essenciais 
devem ser compensados de 
maneira a refletir seu 
valor para a sociedade

Não existe uma 
solução absoluta 
para sensação de 
segurança. Mesmo 
as vacinas não são 
uma panaceia, e 
possuem suas 
próprias 
controvérsias

O fim da pandemia não é tão claro na
mente dos consumidores quanto se
poderia pensar. Uma vacina pode acabar
com a ameaça para muitos, mas nossos
resultados sugerem que pode não haver
uma solução universal para todos os
consumidores.

60%
Consideram que a vacina 
contra o vírus vai 
marcar o fim da ameaça 
da COVID-19, apenas 
uma pequena maioria

38%

Medicamentos que podem 
diminuir significativamente os 
sintomas

90%

Dizem que é 
importante que os 
países desenvolvam 
capacidade de 
fabricar os produtos

78%

Acreditam que trabalhar em 
casa cria oportunidades para 
contratar populações mais 
diversas, em que a viagem ao 
trabalho seria uma barreira

P: Classifique o quanto concorda com as seguintes 
declarações.
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ALÉM DA FALTA DE UM SINAL CLARO QUE ENCERRE ESSA 

AMEAÇA, NÃO HÁ CONSENSO DE QUEM PODERIA 

REPRESENTAR ESSA INFORMAÇÃO 
A confiança foi desafiada e corroída ao longo da pandemia. Entregar informação confiável e decisiva ao 
público é tanto um desafio para a saúde pública quanto desenvolver uma solução
.

P: De quem você quer saber sobre novos testes e medidas preventivas / de segurança para a COVID-19?

Porta-vozes oficiais de saúde pública e 
cientistas

51% 50% 58% 53% 46% 45% 35% 66%

Especialistas em doenças infecciosas 46% 45% 44% 57% 32% 44% 47% 54%

Seus médicos 42% 46% 45% 25% 18% 53% 56% 48%

Organização Mundial da Saúde (OMS) 41% 36% 47% 49% 26% 43% 38% 48%

Lideranças do Governo 39% 31% 52% 39% 48% 27% 19% 54%

Hospitais 38% 37% 47% 34% 25% 49% 30% 42%

Farmacêuticas / companhias de saúde 24% 22% 30% 29% 18% 22% 18% 27%

A imprensa 24% 17% 16% 13% 40% 17% 38% 24%

Empregadores / Empresas 15% 16% 19% 14% 5% 15% 17% 20%

Redes Sociais 14% 13% 9% 25% 17% 11% 15% 12%

Total 

Global
EUA            Reino Unido China Coreia do Sul Itália Alemanha Canadá

“De quem você deseja ouvir sobre as novas medidas de teste e segurança para COVID-19?”
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A segurança é um trabalho em andamento na comunidade médica –
o único norte verdadeiro em que confiamos para orientação. Como 
resultado, há incerteza e falta de consenso sobre como garantir a 
segurança. Essa clareza quanto à incerteza torna o "estar seguro" 
como destino final inatingível e irreal. 

Não estaremos mais completamente seguros, mas podemos fazer 
coisas que nos tornam mais seguros.

QUAIS AS CARACTERÍSTICA 

DE SEGURANÇA?



ESTAR MAIS 

SEGURO 

CONSISTE 

EM SINAIS 

CLAROS DE 

SISTEMAS 

DE ALTA 

TECNOLOGIA 

A NENHUMA

44%

Limpeza profunda 
automatizada de 
espaços públicos 
internos

42%

Métodos de 
pagamento sem 
contato

As pessoas vão se 
adaptar se for fácil e 
acessível

Algumas soluções testadas e 
comprovadas são de baixa tecnologia 
e apenas disponibilizam EPI e 
desinfetantes para as mãos de forma 
gratuita e acessível
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49%
Dizem que devem ser desenvolvidos 
equipamentos para disponibilizar 
máscaras faciais e desinfetantes 
gratuitos em espaços públicos e 
locais de alto tráfego 

38%

Espaços comuns para 
conferências / salas 
comuns criadas com 
materiais antivirais e 
antibacterianos

31%

Sensores robóticos que 
verificam a temperatura 
de todos os consumidores 
e funcionários que entram 
em espaços públicos

35%

Trabalhar em casa como o 
novo normal com edifícios 
de escritórios que são 
usados apenas conforme 
necessário para espaços de 
reunião

28%

Informações públicas 
classificam a abordagem de 
uma empresa para fornecer 
aos funcionários e clientes 
um trabalho seguro

Uso de microchips em 
humanos para monitorar e 
acessar suas informações 
de saúde e localização

14%21%

Monitorar a saúde de 
um cliente ou 
funcionário em um 
cartão internacional de 
passaporte de saúde

34%

Kits para testes de 
infecções virais e 
bacterianos em casa e 
no escritório
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O DEBATE 

DA MÁSCARA

A melhor 
abordagem para 
regras de uso da 
máscara é torna-lo 
uma 
regulamentação 
governamental com 
consequências se 
não cumprida.

P: Em áreas públicas de trabalho ou em locais de encontro público, 

como lojas, restaurantes ou parques, as pessoas precisam usar 

máscaras protetoras. Por que você concorda e usa uma máscara 

protetora?

Total 
Global EUA Reino 

Unido
China

Coreia
Do Sul Itália Alemanha Canadá

Vou usar máscara

para me proteger e

aos outros (NET) 41% 39% 34% 39% 58% 43% 34% 41%

Só vou usar máscara 

porque é uma 

exigência legal (NET)
16% 14% 26% 7% 5% 17% 26% 17%

Eu não vou usar uma 

máscara em locais 

públicos, mesmo sendo 

exigência legal 

3% 6% 5% 0% 1% 2% 3% 6%
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EMPRESAS CRIAM SEGURANÇA PARA CLIENTES E 

COLABORADORES COM TRANSPARÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Total 
Global EUA Reino Unido China

Coreia
do Sul

Itália Alemanha Canadá

Informações simples e honestas sobre o 
plano da empresa de fornecer aos 
clientes condições seguras em seus 
espaços públicos (como lojas, 
restaurantes etc.)

49% 49% 57% 41% 49% 43% 47% 58%

Redesenhar e reconfigurar áreas de 
trabalho e espaços públicos com 
barreiras físicas para distanciamento 
social

47% 44% 57% 39% 51% 42% 42% 54%

Usar métodos de pagamento sem toque
47% 44% 62% 36% 54% 31% 40% 60%

Ter novas maneiras inovadoras de 
fornecer produtos e serviços que 
aumentam a conveniência, mantendo 
as medidas de saúde e segurança

43% 40% 47% 39% 50% 42% 35% 49%

Verificação de temperatura de todos 
em espaços públicos  (como lojas, 
restaurantes, etc.)

41% 42% 44% 42% 57% 45% 18% 38%

Usar aplicativos que rastreiam onde 
alguém foi ou foi identificado como 
exposto antes de permitir que a pessoa 
entre no espaço público

32% 24% 35% 39% 45% 30% 27% 26%

P: Pensando no Coronavírus / COVID-19 e não havendo vacina no momento, qual das seguintes alternativas as empresas devem fazer para apoiar 
seus clientes e funcionários com as empresas reabertas?
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O QUE PODEMOS FAZER HOJE



Seus valores estão em exibição. Os consumidores estão avaliando suas ações

Reconheça que o medo é real - e tem sido um fator essencial para 
manter as pessoas seguras

Coloque as pessoas em primeiro lugar através de comportamentos de 
responsabilidade compartilhada, sacrifício e valores

Permita que a ciência e especialistas de confiança liderem a conversa sobre "retorno“

Demonstre paciência e empatia enquanto os consumidores procuram recuperar seu 
próprio senso de controle
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DEMONSTRE SEU 

COMPROMETIMENTO 

EM FAZER O CERTO 

COM COMPAIXÃO, 

EMPATIA E OS 

MESMOS VALORES

SEJA AUTÊNTICO. VIVA SEUS VALORES.

Problemas e expectativas dos consumidores e funcionários estão 
reformulando suas definição do que significa estar comprometido em 
fazer a coisa certa

SEJA CUIDADOSO

Os consumidores 
esperam que as 
marcas e os 
empregadores façam 
todo o possível para 
apoiá-los e à 
sociedade.

Esteja pronto para mostrar o 
quanto sua organização tem 
feito para reter a força de 
trabalho e para prover os que 
perderam os empregos com os 
pagamentos dos benefícios ou 
programas de recontratação.

Use a ciência, mesmo que não seja perfeita, 
para orientar as decisões de segurança, e 
não a pressão econômica. Os consumidores 
querem ouvir diretamente de profissionais 
médicos e funcionários de saúde pública 
confiáveis que seu mundo está ficando mais 
seguro.



ENTENDA COMO TRABALHAR A 

REPUTAÇÃO DE SUA MARCA COM 

AUTENTICIDADE E VERDADE.

Quer conhecer o que falam sobre o seu setor? 
Agende uma conversa com nosso time de especialistas:

contato@fleishman.com.br


